
Türkiye’de Yaşayan ve Türkiye’den 
Almanya, Hollanda ve İsveç’e Göç 

Eden Yetişkinlerde Akılcı Antibiyotik 
Kullanımının Geliştirilmesi

Prof.Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN

Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD
TEB 2. Bölge - Ankara Eczacı Odası 

(Ar-Ge Komisyonu Başkanı)



Akılcı antibiyotik kullanımı ve direnç 
konusu DSÖ’ nün önemle üzerinde

durduğu bir halk sağlığı konusu
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DSÖ’nün tahminlerine 
göre; ilaçların %50′sinden 

fazlası uygun olmayan 
şekilde reçetelenmekte, 

sağlanmakta veya 
satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı 

da ilaçlarını doğru 
şekilde 

kullanamamaktadır. 

Akılcı olmayan ilaç 
kullanımı ise sadece 
ülkemizde değil tüm 

dünyada halk 
sağlığını etkileyen 

ciddi bir sorun olarak 
devam etmektedir.
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Akılcı İlaç Kullanımı (AİK);

“kişilerin klinik bulgularına ve bireysel 
özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve 
dozda, kendilerine ve topluma en düşük maliyetle 
sağlayabilmeleri” 



o Toplumdaki bazı yanlış kanılar antibiyotiklerin gereksiz 
kullanımını tetiklemektedir.
Nezle grip gibi ateşli hastalıklarda hemen antibiyotik 
alınması yaygın olarak gözlenmektedir. 
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DSÖ ve Belçika Antwerp Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen “Doğu 
Avrupa Ülkelerinde Antibiyotik Kullanımı: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge 

Ofisi Koordinatörlüğünde Çapraz-Ulusal Veri Tabanı Çalışması”

Avrupa Birliği üyesi olmayan ve DSÖ’nün Avrupa bölgesinde 
bulunan Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 ülkenin ulusal 
antibakteriyel kullanım verilerine göre;

Türkiye 1. sırada, Ermenistan son sırada…
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18 Kasım - Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği 
araştırmaya göre, Türkiye antibiyotik kullanımında 40 
Avrupa ülkesi arasında 1. sırada.

Türkiye’de kişi başına düşen günlük antibiyotik 
tüketimi 42 birimken, Hollanda’da bu rakam 14 birim 
seviyesinde.

Bizden sonra, 35 birimle Yunanistan geliyor.

En az antibiyotik kullanan ise 13 birimle Estonya.

Kuzey Avrupa ülkelerinde bu rakamlar en çok düşük 
seviyelerde... 
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• Üst solunum yolu enfeksiyonları, çoğununun 
etkeni virüsler  olan soğuk algınlığı, nezle, grip 
gibi hastalıklardan oluşur.

• Tüm bu hastalıklarda etkenler virüsler olduğu için 
antibiyotik tedavisi gereksizdir.
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Bakteri - Virüs Nedir?

• Virüsler bilinen en küçük 
ve en basit canlı formlardır.

• Virüslerle bakteriler 
arasındaki en büyük fark 
virüslerin kendi üreme 
sistemleri yoktur.

• Virüsler üreme ve 
çoğalmak için konakçının 
DNA ve RNA’sına ihtiyaç 
duyarlar.

• Bakteriler virüslerden 10 ila 
100 kat daha büyüktürler. 

• Bakterilerin kendi üreme 
sistemleri vardır.

• Bakteriler ise cansız 
yüzeylerde de gelişebilirler.
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Türkiye’de yıllardır en 
fazla tüketilen ilaç grubu -
antibiyotikler 

Yaygın, gereksiz ve 
bilinçsiz antibiyotik 
kullanımı;
-bakteriyel direnç 
gelişmesi
-milli ekonomi 
üzerine olumsuz etki
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MRSA prevalansı (2006)
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o Türkiye’de direnç Avrupa ülkelerinden daha yüksek.
o Antibiyotik kullanım hızımız yüksek.
o Eğer antibiyotiği akılcı kullanmazsak, basit enfeksiyonla baş 

edemez hale geleceğiz.

Antibiyotik direnci demek, antibiyotiğin belli bir bakteriyi 
öldürme veya üremesini durdurma özelliğini kaybetmesidir. 
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Hastaların Uygunsuz Antibiyotik Kullanımı

Gerekmediği halde kullanmak

Yetersiz dozda veya sürede kullanmak 
(yarıda kesmek)

Yanlış yoldan kullanmak (ampulu kırıp 
içmek)

Gereksiz kombinasyon ( Antagonizma )

Farklı amaçlarla kullanmak ( ateş vs…)
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Hekimlerin Uygunsuz Antibiyotik Yazmalarının Nedenleri

Yetersiz süre  (hasta muayenesi ve eğitimi)

Yetersiz laboratuvar                                                      

Viral / bakteriyel infeksiyon ayrımı 
yapılmaması

Hastaların antibiyotik yazma baskısı

Yoğun ilaç promosyonu

Antibiyotiklerin reçetesiz satılabilmesi
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A.b. direnci, hem toplum kaynaklı hem de hastane 
enfeksiyonlarında ciddi seyirli hasta oranlarının artmasına, 
tedavinin başarısızlığına, hatta ölümle sonuçlanan vakalara yol 
açmaktadır. 

Dirençli bakteri, antibiyotik karşısında hayatta kalarak 
çoğalmaya devam ederken, hastalığın daha uzun sürmesine yol 
açmaktadır. Bu tedavinin uzamasına ve maliyetinin artmasına 
sebep olmaktadır. 
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Türkiye’de İlaç Tüketimi;

*En çok israf edilen ilaç grubunu 
antibiyotikler oluşturuyor. 

*Reçetesiz ilaç kullanımının yaygın olduğu 
Türkiye’de grip olan bile antibiyotiğe sarılıyor.

*Antibiyotiklerin yüzde 44’ü çöpe atılıyor. 

*Antibiyotigin yanlış kullanımı hem sağlığı 
tehdit ediyor hem de ekonomiyi zarara sokuyor.
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Antibiyotikler ateş düşürücü değildir.

Ateşi düşürmek amacıyla antibiyotik kullanımı 
toplumuzda yanlış oturmuş bir kanıdır. 

İlkay Erdoğan Orhan



Kutu bazında incelediğimizde ise antibiyotikler azalma eğilimine 2015’te de 
devam etmiş olup %10,5 pay ile en çok tüketilen ikinci tedavi grubu olmuştur.
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Kaynak: IMS, İEİS

Tedavi Gruplarına Göre Kutu Ölçeğinde İlaç Tüketimi

Tedavi Gruplarına Göre Tutar Ölçeğinde İlaç Tüketimi
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• Reçetelerin % 3-25’ini 

• İlaç harcamalarının % 6-21’ini

• Hastane harcamalarının yaklaşık % 50’sini oluşturmaktadır.
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Uygulamada Antibiyotikler 

Akılcı antibiyotik kullanımı

Uygun 
endikasyon

Uygun 
antibiyotik

Uygun 
zaman

Uygun 
doz - yol

Uygun 
maliyet
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Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 
2014-2017 

• AİK, ilacın üretiminden 
atığının imhasına kadar 
geçen süreci kapsamaktadır.

• Tanı ve tedavi süreçleri göz 
önüne alındığında AİK’de
sorumluluk sahibi taraflar;

Hekim

Eczacı

Yardımcı sağlık 
personeli

İlaç 
sektörü

Halk 

(hasta, hasta 
yakını vb.)

Meslek 
örgütleri

Diğer sivil toplum 
kuruluşları

Medya
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Teşekkürler
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